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Algoritmos Evolutivos aplicados em Estatística Espacial 

Heurísticas baseadas em vizinhanças para detecção de  

Clusters espaciais com geometria arbitrária 

 

 

Resumo 

 

 

 Apresentamos aqui a descrição e implementação computacional de algumas 

técnicas estatísticas e computacionais para a detecção de clusters espaciais com formas 

arbitrárias dentre as diversas regiões de um mapa em questão. Tais clusters espaciais 

consistem em aglomerados populacionais que apresentam uma característica de interesse 

para o estudo com formas desproporcionais ao restante das regiões consideradas. As 

heurísticas apresentadas são oriundas da necessidade de se aperfeiçoar os métodos de 

detecção de clusters de formato irregular, de tal forma que sejam mais eficientes do que 

a metodologia já utilizada para detecção de clusters de formato circular. Neste trabalho 

definimos estes métodos como Algoritmos de Vizinhanças e utilizamos algumas 

variações deste, o Algoritmo de Vizinhança com Seleção de Vizinho Ótimo e o Algoritmo 

de Vizinhança com Seleção Proporcional. 

 

 

Palavras-chave: algoritmo, cluster, espacial, aleatório, evolução, evolutivo, seleção 
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Evolutive Algorithms applied on Spatial Statistics 

Neighborhood based heuristics applied to detect spatial clusters with arbitrary geometry 

 

 

Abstract 

 

 

 We introduce in this work the description and computational implementation of 

some statistical and computational techniques to detect spatial clusters with arbitrary 

forms among several regions of a selected map. These spatial clusters consist in 

populational clusters, which show a unique characteristic of interest with disproportionate 

shapes compared to the other regions. The presented heuristics come from the need to 

improve the detection methods of uneven shape clusters, in order to make it more efficient 

than the common used methodology to detect circular shaped clusters. On this work, we 

define these methods as Neighborhood Algorithms and use a few variations of this 

method, the Neighborhood Algorithm with Best Neighbor Selection and the 

Neighborhood Algorithm with Proportional Selection. 

 

 

Keywords: algorithm, cluster, spatial, random, evolution, evolutive, selection 
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Introdução 

 

  

Dentre os diversos ramos de estudo da Estatística, ciência dedicada à coleta, 

análise e interpretação de dados e informações, existe um em particular que também se 

vale dessas características e que vem apresentando desafios e soluções cada vez mais 

distintas e refinadas a seus pesquisadores: a Estatística Espacial. 

A Estatística Espacial é um dos ramos de maior estudo em Estatística, que 

nos apresenta técnicas formais responsáveis pelo estudo não só de dados geográficos 

como de diversas outras entidades, com o uso de algoritmos topológicos, geométricos e 

de algoritmos que se valem de propriedades de localização e rotas. Seu surgimento remete 

às primeiras tentativas de análises cartográficas e pesquisas por amostragem, 

apresentando imenso crescimento com o desenvolvimento da tecnologia e capacidades 

computacionais, nas mais diversas áreas, que podem se beneficiar dos resultados da 

Estatística Espacial. A Epidemiologia, como exemplo, pôde se valer dos estudos em 

Estatística Espacial para aprimorar seus resultados na análise da evolução geográfica de 

doenças e estudos preditivos de contágio.  

Nossa principal técnica apresentada é a estatística scan espacial (Kulldorff, 

1997). Tal estatística é largamente utilizada para detecção de clusters espaciais (conjuntos 

conexos de regiões no mapa) que apresentam a característica desejada, como a presença 

de uma determinada doença. Embora eficiente, em sua forma original a estatística scan 

trabalha exclusivamente com clusters de formatos circulares, como representado na 

Figura 1, na página 6, o que pode inviabilizar um estudo aprofundado a nível de 

municípios, por exemplo. 

Dada essa dificuldade imposta pela estatística scan circular espacial, nosso 

propósito é testar um conjunto de heurísticas baseadas em vizinhanças para verificar um 

aumento na eficiência da estatística e seus resultados. Pretendemos verificar o 

desempenho desses novos algoritmos quanto à sua capacidade de detecção de clusters de 

formato irregular, com geometria arbitrária. 

O trabalho de Duczmal e outros (2007) apresenta uma aplicação dos 

algoritmos evolutivos na área epidemiológica visando comparar a eficiência de técnicas 



2 

de Estatística Espacial, utilizando algoritmos denominados genéticos. Neste trabalho 

apresentamos os mesmos objetivos, porém nos valendo de outra metodologia, utilizando 

algumas heurísticas baseadas nas vizinhanças entre regiões, ao invés do algoritmo 

genético, em busca de resultados eficientes que possam apresentar evidências do bom 

funcionamento desse algoritmo nos problemas que envolvem a Estatística Espacial e 

problemas epidemiológicos, envolvendo clusters de formato irregular. 
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Metodologia 

 

 

Algoritmos Evolutivos 

 

 

Os Algoritmos Evolutivos são assim denominados por serem baseados em 

mecanismos de evolução biológica, com inspiração nas formas em que a própria natureza 

utiliza para otimizar seus mecanismos de solução dos mais variados problemas de 

complexidade. Tais algoritmos objetivam encontrar sempre uma solução ótima para o 

problema em questão e trabalham utilizando operadores inspirados biologicamente, como 

a reprodução, mutação, recombinação e seleção. Assim, a evolução se dá através de 

repetidas aplicações destes operadores. 

Em nosso trabalho, alguns destes operadores são aplicados nas regiões em 

que serão testadas as hipóteses a serem definidas, em conjunto com a descrição dos 

métodos utilizados nos Algoritmos. 

Devido à natureza computacional envolvendo os algoritmos evolutivos, em 

um primeiro momento procedemos com a implementação computacional dos algoritmos 

propostos. A implementação do algoritmo foi integralmente construída utilizando o 

software estatístico livre R, em sua versão 3.0.3, com o auxílio do ambiente de 

desenvolvimento livre RStudio, versão 0.98.501. 

Para detectar e identificar clusters espaciais em um mapa, uma alternativa 

utilizada atualmente é um teste de hipóteses baseado no cálculo da Razão de 

Verossimilhança – Likelihood Ratio – proposta por Kulldorff (1997). 
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Cálculo da Razão de Verossimilhança – Likelihood Ratio 

 

 

Vamos considerar: 

 População: número total de indivíduos integrantes da área considerada; 

 Casos: indivíduos que apresentam a característica de interesse; 

 Zona: conjunto de regiões; 

 Região: conjunto mínimo de indivíduos dentro da área considerada. Na Figura 1, 

página 6, a representação de cada região é um hexágono; 

 𝐶 : número total de casos ou indivíduos que apresentam a característica observada 

em toda a população considerada; 

 𝐶𝑧 : número de casos na zona 𝑧; 

 𝜇𝑧 : número esperado de casos na zona 𝑧; 

 𝑝𝑧 : população na zona 𝑧; 

 𝑃 : população total na área considerada. 

 

E ainda: 

𝜇𝑧 = 𝐶 ∗
𝑝𝑧

𝑃
 

Definindo que o número esperados de casos na zona 𝑧 é dado pelo produto 

entre o número total de casos pela proporção da população na zona 𝑧. 

Feitas as definições, podemos obter uma razão de verossimilhança para cada 

zona: 

𝐿𝑅(𝑧) =  (
𝐶𝑧

𝜇𝑧
)

𝐶𝑧

(
𝐶 − 𝐶𝑧

𝐶 − 𝜇𝑧
)

𝐶−𝐶𝑧

  , 𝐶𝑧 > 𝜇𝑧 

 

Visando uma melhor interpretação dos valores obtidos para a função 𝐿𝑅(𝑧), 

calculamos o logaritmo da função: 
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        log 𝐿𝑅(𝑧) = log(
𝐶𝑧

𝜇𝑧
)

𝐶𝑧

(
𝐶 − 𝐶𝑧

𝐶 − 𝜇𝑧
)

𝐶−𝐶𝑧

 

Assim, 

        log 𝐿𝑅(𝑧) = 𝐶𝑧[log𝐶𝑧 − log 𝜇𝑧] + (𝐶 − 𝐶𝑧)[log(𝐶 − 𝐶𝑧) − log(𝐶 − 𝜇𝑧)] 

 

Por conveniência, o logaritmo utilizado é natural, na base e. 

 

 

Algoritmos de Vizinhança 

 

 

Os algoritmos aqui definidos serão denominados Algoritmos de Vizinhança. 

Nossos métodos consistem em técnicas computacionais de otimização aplicáveis a uma 

série de problemas de otimização, em que se tem como objetivo atingir uma determinada 

medida de qualidade ou até mesmo proceder com testes de hipóteses.  

Nossa metodologia consiste em aplicar os passos de um algoritmo evolutivo 

em clusters – regiões geográficas – contendo determinada característica de interesse. 

Partindo da aplicação do algoritmo nos clusters, esbarramos em uma questão pertinente 

ao funcionamento do algoritmo: como adaptar o movimento baseado na soma de vetores 

em variáveis contínuas à situação em questão, em que o espaço de busca tem natureza 

discreta, e, ainda, satisfazendo à restrição de conexidade das regiões que compõem a 

zona? 

Em nosso contexto, a região do algoritmo será uma zona candidata à cluster. 

O algoritmo percorrerá, então, o espaço de busca, ou seja, o conjunto de todas as possíveis 

zonas, de acordo com as prerrogativas de um algoritmo evolutivo. A Figura 1 ilustra 

possíveis regiões ou zonas candidatas a clusters: 
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Figura 1. Clusters de tamanho e formato irregulares 

 

Definidas as funções de Razão de Verossimilhança – Likelihood Ratio – e seu 

logaritmo, aqui chamado de LLR(z) - Loglikelihood Ratio, conduzimos os primeiros 

passos do algoritmo. Utilizando recursos iterativos presentes nas linguagens de 

programação, podemos caminhar sobre a área considerada calculando o LLR(z) para cada 

zona que quisermos. 

A partir deste momento iremos definir um algoritmo aqui denominado 

Algoritmo de Vizinhança, que segue os preceitos de um algoritmo evolutivo e é 

caracterizado como um algoritmo evolutivo. Assim, é importante definir que nossas 

heurísticas são algoritmos evolutivos relativamente simples, no sentido de não serem 

dotados de muita sofisticação do ponto de vista da inspiração biológica. 

Afim de inicializar o conjunto de regiões, consideramos o seguinte 

procedimento. A princípio define-se a primeira zona contendo apenas a primeira região, 

de forma aleatória ou sistemática, já que o algoritmo percorrerá todas as regiões possíveis, 

e calcula-se seu LLR(z). Verifica-se, através de uma matriz de adjacências, quais regiões 

se encontram na vizinhança da atual região e inclui-se uma delas, escolhida ao acaso, na 

zona atual. Nesse ponto, temos que: 

 

𝑝𝑧 = 𝑝𝑜𝑝(𝑅𝑒𝑔𝑖ã𝑜 1) + 𝑝𝑜𝑝(𝑅𝑒𝑔𝑖ã𝑜 2) 
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𝐶𝑧 = 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠(𝑅𝑒𝑔𝑖ã𝑜 1) + 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠(𝑅𝑒𝑔𝑖ã𝑜 2) 

 

E temos outro 𝜇𝑧 obtido através dos novos 𝑝𝑧 e 𝐶𝑧. Assim, calculamos uma 

nova LLR(z). Procede-se com a comparação da nova LLR(z), para a zona composta da 

primeira região e sua região vizinha, para definir o próximo passo do algoritmo. 

 A próxima zona se dá através da seleção aleatória de uma região vizinha, 

utilizando uma Amostragem Aleatória Simples Sem Reposição – AASs – dentre todas 

as regiões vizinhas possíveis de serem selecionadas. 

Para evitar zonas grandes demais, ou que contenham todas as regiões, são 

estabelecidos critérios de parada, que determinam zonas com uma quantidade razoável 

de regiões, com boa LLR(z). Os critérios são definidos por: 

{

𝑛𝑧 < 𝛼 ∗ 𝑛
𝐶𝑧 < 𝛼 ∗ 𝐶
𝑝𝑧 <  𝛼 ∗ 𝑃

 

 

 Em que 𝑛 é o número total de regiões na área considerada e α é usualmente 

definido no intervalo [0,1;0,5], nz é o número de regiões que compõem o cluster atual, Cz 

é o número de casos do cluster atual e pz é a população do cluster atual. Para exemplificar, 

podemos definir α = 0,5 e teremos a primeira restrição definindo a metade do número de 

regiões que compõem o mapa como tamanho máximo do cluster, a segunda restrição 

define a metade do número total de casos no mapa como número máximo de casos e a 

terceira restrição define a metade da população total do mapa como a população máxima 

do cluster. 

Generalizando o cálculo para 𝑝𝑧, população do cluster atual, e 𝐶𝑧, número de 

casos dentro do cluster atual, no decorrer do algoritmo temos: 

 

𝐶𝑧 = ∑𝐶𝑖

𝑖 ∈𝑧
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𝑝𝑧 = ∑𝑝𝑖

𝑖 ∈𝑧

 

 

Ao término do cálculo das LLR(z) e obtenção das zonas com máxima LLR(z) 

para as zonas iniciando na primeira região, o algoritmo deve ser iniciado novamente, 

porém, com início na segunda região, definida aleatoriamente ou seguindo a seleção 

sistemática com que a primeira região foi selecionada, e assim por diante. 

No final da execução do algoritmo, temos um conjunto de regiões sobre as 

quais os movimentos segundo as prerrogativas de um algoritmo evolutivo foram 

implementados. 

A flexibilidade que o algoritmo nos proporciona em selecionar as regiões que 

serão candidatas a cluster nos permite ainda alterar a metodologia de seleção da próxima 

região, sem que o algoritmo perca suas principais características, calculando 

sistematicamente as Razões de Verossimilhança e nos fornecendo clusters candidatos. 

Duas outras formas de seleção são adotadas, que vão além da AASs: a seleção da próxima 

região condicionada à região que nos fornecerá a maior Razão de Verossimilhança entre 

as regiões disponíveis – metodologia aqui definida como Algoritmo de Vizinhança com 

Seleção de Vizinho Ótimo, e a seleção da próxima região através de uma AASs ponderada 

de acordo com as Razões de Verossimilhança obtidas entre as regiões vizinhas 

disponíveis – Algoritmo de Vizinhança com Seleção Proporcional. 
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Implementação das simulações 

 

 

Algoritmo de Vizinhança 

 

 

Como requisito básico para se proceder com um teste de hipóteses tem-se a 

necessidade de definir-se a distribuição de probabilidades em que a estatística em questão 

se distribui, sob a hipótese nula H0. É imprescindível definirmos que nossa estatística de 

teste é o logaritmo da Razão de Verossimilhança – LLR(z) e as hipóteses a serem testadas 

são: 

{
𝐻0: 𝑛ã𝑜 ℎ𝑜𝑢𝑣𝑒 𝑎 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐çã𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑎𝑖𝑠

𝐻𝐴: ℎ𝑜𝑢𝑣𝑒 𝑎 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐çã𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑎𝑖𝑠
 

Em H0, a hipótese nula, definimos que não existem clusters com indivíduos 

que apresentam a característica de interesse em estudo. Como hipótese alternativa, HA 

define que foram detectados clusters de indivíduos que apresentam a característica. 

O desconhecimento da distribuição da estatística de teste leva à necessidade 

de procedermos com simulações do algoritmo implementado, sob a hipótese nula H0. Ou 

seja, sob um conjunto de casos igualmente distribuídos em todas as regiões, determinando 

que não ocorrem clusters de indivíduos com a característica de interesse. 

Para a construção das simulações do algoritmo sob H0, configuramos o 

seguinte ambiente: 

 Um vetor contendo a quantidade de indivíduos por cada região, em 

uma área contendo 203 regiões. Para tornar a implementação mais facilitada, cada 

região conta com 1.000 indivíduos. Temos assim uma população total de 203.000 

indivíduos. A definição de 203 regiões nos foi conveniente pois possibilitou a 

obtenção dos resultados desejados sem sacrificar a eficiência computacional dos 

algoritmos; 

 Uma matriz de adjacências, 203 x 203, utilizada para determinar a 

vizinhança de cada região, contendo valores binários 1 e 0, que representam a 

presença ou não de vizinhança para cada região; 
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 Número de casos total fixo em 406. O número de casos foi definido 

como sendo o dobro da quantidade de regiões, para nos permitir certa liberdade 

na definição dos clusters posteriormente. 

A função de Verossimilhança é construída em função do número de casos da 

região considerada, 𝐶𝑧 , da média 𝜇𝑧, ou número de casos esperados na região considerada, 

e o número total de casos, C. 

Constrói-se um vetor de casos para cada região através de uma distribuição 

multinomial, valendo-se da função rmultinom(n, size, prob) presente no pacote stats do 

R. Os parâmetros exigidos pela função são n – número de vetores a serem construídos, 

size – total de elementos a serem distribuídos, e prob – um vetor de probabilidades para 

cada elemento, definido como a divisão do vetor que contém a quantidade de indivíduos 

em cada região pelo total de indivíduos. Assim, 

𝑝𝑟𝑜𝑏 =  
𝑝𝑧

𝑃
 

Onde 𝑝𝑧 é o vetor contendo as quantidades de indivíduos nas regiões z e P é 

a população total. 

Após a construção do vetor de casos, fazemos a leitura da matriz de 

adjacências citada anteriormente e definimos uma lista (estrutura de dados que representa 

computacionalmente o conceito matemático de sequência finita) de vizinhanças. Para 

cada posição h da lista de adjacências temos um vetor que indica todos os vizinhos da 

região h. 

Definida a lista de adjacências, constrói-se duas matrizes quadradas de ordens 

203 x 203: uma delas, que podemos chamar de Matriz R, armazena em cada uma de suas 

colunas os clusters formados pelos passos do algoritmo, ao passo que a outra matriz, aqui 

chamada de Matriz L, armazena, na mesma posição da matriz anterior, sua respectiva 

estatística de teste Razão de Verossimilhança. Desta forma, ao obtermos o máximo valor 

de Verossimilhança na matriz L, podemos observar, na mesma posição na matriz R, o 

cluster formado com máxima Verossimilhança, composto por todas as regiões 

enumeradas na coluna em que se encontra o máximo valor da Verossimilhança até a linha 

em que este foi encontrado. 

Exemplificando, podemos definir duas matrizes R e L hipoteticamente: 
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𝐿 =  

[
 
 
 
 
 
 
 

 

0,110809     0,190787     0,735058     0,935322     … 
0,242170     0,003291     0,823468     0,264251     …
0,031702     0,467737     0,026719     0,039657     …
0,816188     0,931341     0,435622     𝟎, 𝟗𝟓𝟕𝟔𝟕𝟐     …
0,404041     0,478330     0,757292     0,447285     …
0                     0                     0                      0                    …
0                     0                     0                      0                    …
⋮                       ⋮                     ⋮                      ⋮                    ⋱ ]

 
 
 
 
 
 
 

 

𝑅 =

[
 
 
 
 
 
 
 

 

1       2       3        𝟒    … 
15     15     17     𝟏𝟗     …
16      2       31     𝟑𝟑     …
 3       29     45     𝟑𝟐     …
28     30     46     45     …
0        0        0        0     …
0        0        0        0     …
⋮        ⋮        ⋮        ⋮     ⋱ ]

 
 
 
 
 
 
 

 

Por característica, a primeira linha da matriz L contém em cada coluna j o 

valor da Razão de Verossimilhança da região j, enquanto a primeira linha da matriz R 

apenas indica a região j em cada coluna j. Assim, através das matrizes criadas a título de 

exemplo, dizemos que o cluster que contém a maior Razão de Verossimilhança para o 

mapa é formado pelas regiões {4, 19, 33, 32}, com LLR(z) = 0,957672. 

Com as matrizes definidas, procede-se com os principais passos do algoritmo. 

A lista de adjacências é chamada e os próximos passos serão executados iterativamente 

para cada vetor h da lista, que contém as vizinhanças de cada região h. Neste instante 

definimos o critério de parada citado anteriormente. É seguro e suficiente estabelecermos 

apenas um critério: clusters com um quinto da população total. Não nos é interessante 

prosseguir com os passos do algoritmo em clusters extremamente grandes, visto que 

clusters de tamanhos razoáveis, perfeitamente definidos com até um quinto da população 

total, já são suficientes para rejeitarmos a hipótese nula. Definido o critério de parada, 

procedemos com a AASs que selecionará uma região dentro das regiões possíveis 

contidas no vetor h. A cada iteração em que se incrementa o valor de h, selecionando o 

próximo vetor, temos inicialmente um cluster composto apenas por uma região, h. Após 

a AASs, nosso cluster será composto da região inicial mais a região selecionada. Temos, 

assim, uma zona cuja população é dada pela soma da população da região inicial mais a 

população da nova região selecionada. O mesmo ocorre com o número de casos e com o 

valor esperado de casos, que é função da população da zona atual. Obtendo uma nova 

população para a zona em questão, um novo número de casos e um novo valor esperado, 



12 

calcula-se mais uma Razão de Verossimilhança, que será armazenada na matriz L, ao 

passo de que, na mesma posição da matriz R será armazenado a região selecionada na 

AASs. Feitos os armazenamentos nas matrizes, efetua-se duas operações de conjuntos: a 

união entre o vetor atual h da lista de adjacências e o vetor da lista de adjacências que 

contém os vizinhos da região selecionada na AASs e, em seguida, a diferença entre este 

vetor resultante e o cluster atual, definido pela coluna h da matriz R. Estes passos 

compõem o “núcleo” do algoritmo, em que todos os componentes da lista de adjacências 

são percorridos. 

Com as matrizes R e L inteiramente preenchidas com os clusters e Razões de 

Verossimilhanças, respectivamente, temos interesse apenas em encontrar o cluster que 

apresenta a máxima Razão de Verossimilhança. Assim, procura-se na matriz L o maior 

valor de Verossimilhança, em todas suas linhas e colunas e sua respectiva posição na 

matriz R. Temos, então, uma máxima Razão de Verossimilhança encontrada na linha r e 

coluna c (r,c) da matriz L que define um cluster de tamanho r, composto por todas as 

regiões da coluna c na matriz R. 

O pseudocódigo explicita o método de seleção do vizinho e o preenchimento 

das matrizes. 

#MÉTODO DE SELEÇÃO - ALGORITMO DE VIZINHANÇA 

INÍCIO { 

PARA H DE 1 ATÉ COMPRIMENTO(LISTA DE ADJACÊNCIAS) FAÇA { 

 

 VETOR <- (LISTA DE ADJACÊNCIAS[H]); 

 POP <- POP_REGIÃO(H); 

 CAS <- CASOS_REGIÃO(H); 

 J <- 0; 

 

 ENQUANTO (POP < POP_TOTAL/ALPHA) FAÇA { 

  I <- AASs(1 ATÉ TAMANHO(VETOR)); 

  I <- VETOR[I]; 

  POP <- POP + POP_REGIÃO(I); 

   

  SE (POP < POP_TOTAL/ALPHA) FAÇA { 

   CAS <- CAS + CASOS_REGIÃO(I); 

   MEDIA <- CASOS_TOTAL * (POP/POP_TOTAL); 

   LLR(CAS, MEDIA, CASOS_TOTAL); 

   

   MATRIZR[J+1,H] <- I; 

   MATRIZL[J+1,H] <- LLR; 

   

   J <- J + 1; 

   VETOR <- DIFERENÇA(UNIÃO(VETOR,LISTA DE 

ADJACÊNCIAS[I]), MATRIZR[1:J,H]); 

  } FIM SE 

 } FIM ENQUANTO; 

} FIM; 
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Algoritmo de Vizinhança com Seleção de Vizinho Ótimo 

 

 

A simulação para determinação da distribuição da Razão de Verossimilhança 

no Algoritmo de Vizinhança com Seleção de Vizinho Ótimo difere do Algoritmo de 

Vizinhança em apenas um ponto: a seleção da próxima região vizinha que irá compor o 

cluster. Todo o ambiente preparado para a simulação e o método de obtenção do valor 

crítico são exatamente os mesmos. 

O método de seleção do próximo vizinho para esta metodologia consiste em 

analisar as Razões de Verossimilhanças dos vizinhos da primeira região h obtida através 

do primeiro elemento do vetor h na posição h da lista de adjacências. Definida a primeira 

região h, soma-se a esta a população de um de seus vizinhos, o número de casos da nova 

região, obtém-se um novo valor esperado de casos e calcula-se uma Razão de 

Verossimilhança. Esse procedimento é feito para cada uma das regiões vizinhas da região 

h. Em seguida, toma-se a região vizinha em que se obtém a maior Razão de 

Verossimilhança. Após este primeiro momento, efetuam-se novamente as operações de 

comparação das Verossimilhanças para adicionar novas regiões ao cluster que está sendo 

montado. Desta forma, o Algoritmo de Vizinhança com Seleção de Vizinho Ótimo pode 

ser caracterizado como determinístico. 

Em certos casos, os clusters podem apresentar Razões de Verossimilhanças 

iguais a zero, impossibilitando este método de seleção. Para contornar esta dificuldade 

simplesmente efetuamos uma AASs para a seleção da próxima região. 

Mostrando em um pseudocódigo: 

#MÉTODO DE SELEÇÃO - ALGORITMO DE VIZINHANÇA COM SELEÇÃO DE 

#VIZINHO ÓTIMO 

INÍCIO { 

PARA H DE 1 ATÉ COMPRIMENTO(LISTA DE ADJACÊNCIAS) FAÇA { 

 

 VETOR <- (LISTA DE ADJACÊNCIAS[H]); 

 POP <- POP_REGIÃO(H); 

 CAS <- CASOS_REGIÃO(H); 

 MEDIA <- CASOS_TOTAL * (POP/POP_TOTAL); 

 LLRSelecao <- LLR(CAS,MEDIA,CASOS_TOTAL); 

 J <- 0; 

  

 PARA U DE 1 ATÉ COMPRIMENTO(VETOR) FAÇA { 
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  LLRSelecaoLoop <- LLR((CAS+CASOS_REGIÃO(U)), 

(CASOS_TOTAL*(POP+POP_REGIÃO(U)),CASOS_TOTAL); 

  VETORLLR <- ANEXAR(LLRSelecaoLoop); 

 } FIM PARA; 

 

 VETORORDENADO <- ORDENAR(VETORLLR); 

 

 ENQUANTO (POP < POP_TOTAL/ALPHA) FAÇA { 

   

  SE (SOMA(VETORLLR) == 0) FAÇA { 

   I <- AASs(1:COMPRIMENTO(VETOR)); 

  } SENÃO { 

   I <- 

VETOR(VETORORDENADO[COMPRIMENTOVETORORDENADO]); 

  } FIM SE; 

 

  POP <- POP + POP_REGIÃO(I); 

   

  SE (POP < POP_TOTAL/ALPHA) FAÇA { 

   CAS <- CAS + CASOS_REGIÃO(I); 

   MEDIA <- CASOS_TOTAL * (POP/POP_TOTAL); 

   LLR(CAS, MEDIA, CASOS_TOTAL); 

   

   MATRIZR[J+1,H] <- I; 

   MATRIZL[J+1,H] <- LLR; 

   

   J <- J + 1; 

 

   VETOR <- DIFERENÇA(UNIÃO(VETOR,LISTA DE 

ADJACÊNCIAS[I]), MATRIZR[1:J,H]); 

  } FIM SE 

 } FIM ENQUANTO; 

} FIM PARA; 

  

 

 

Algoritmo de Vizinhança com Seleção Proporcional 

 

 

Como um segundo método alternativo de seleção da próxima região vizinha 

para o Algoritmo de Vizinhança, temos o Algoritmo de Vizinhança com Seleção 

Proporcional. Este método de seleção calcula as Razões de Verossimilhanças das regiões 

vizinhas à região h, em um primeiro momento, e das regiões vizinhas ao cluster que está 

sendo formado, e as armazena em um vetor. Assim, cada posição u deste vetor contém a 

Razão de Verossimilhança da região anterior em conjunto com seu vizinho u. Em seguida 

são somadas todas as Razões de Verossimilhança do vetor e todas elas serão dividias por 

sua soma. Desta forma, temos um novo vetor que pondera as Verossimilhanças de cada 

região com sua respectiva vizinhança. Com esse vetor em mãos, procedemos com uma 
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AASs dentre as regiões vizinhas da região em questão, porém, desta vez, dando 

ponderações a cada região vizinha, de acordo com sua Razão de Verossimilhança. Este 

procedimento é feito utilizando a função sample, que receberá como parâmetro prob o 

vetor de Verossimilhanças ponderadas.  

Caso a soma do vetor resulte em zero, recorre-se à AASs comum, da mesma 

forma que o Algoritmo de Vizinhança procede. O próximo pseudocódigo demonstra a 

metodologia do Algoritmo de Vizinhança com Seleção Proporcional. 

#MÉTODO DE SELEÇÃO - ALGORITMO DE VIZINHANÇA COM SELEÇÃO 

PROPORCIONAL 

INÍCIO { 

PARA H DE 1 ATÉ COMPRIMENTO(LISTA DE ADJACÊNCIAS) FAÇA { 

 

 VETOR <- (LISTA DE ADJACÊNCIAS[H]); 

 POP <- POP_REGIÃO(H); 

 CAS <- CASOS_REGIÃO(H); 

 MEDIA <- CASOS_TOTAL * (POP/POP_TOTAL); 

 LLRSelecao <- LLR(CAS,MEDIA,CASOS_TOTAL); 

 J <- 0; 

  

 PARA U DE 1 ATÉ COMPRIMENTO(VETOR) FAÇA { 

  LLRSelecaoLoop <- LLR((CAS+CASOS_REGIÃO(U)), 

(CASOS_TOTAL*(POP+POP_REGIÃO(U)),CASOS_TOTAL); 

  VETORLLR <- ANEXAR(LLRSelecaoLoop); 

 } FIM PARA; 

 

 SOMA <- SOMA(VETORLLR); 

 

 ENQUANTO (POP < POP_TOTAL/ALPHA) FAÇA {   

  SE (SOMA(VETORLLR) == 0) FAÇA { 

   I <- AASs(1:COMPRIMENTO(VETOR)); 

   I <- VETOR[I]; 

  } SENÃO { 

   VETORLLR <- VETORLLR/SOMA; 

   I <- AASs(1:COMPRIMENTO(VETOR), 

PROBABILIDADES=VETORLLR); 

   I <- VETOR[I] 

  } FIM SE; 

 

  POP <- POP + POP_REGIÃO(I); 

   

  SE (POP < POP_TOTAL/ALPHA) FAÇA { 

   CAS <- CAS + CASOS_REGIÃO(I); 

   MEDIA <- CASOS_TOTAL * (POP/POP_TOTAL); 

   LLR(CAS, MEDIA, CASOS_TOTAL); 

   

   MATRIZR[J+1,H] <- I; 

   MATRIZL[J+1,H] <- LLR; 

   

   J <- J + 1; 

   VETOR <- DIFERENÇA(UNIÃO(VETOR,LISTA DE 

ADJACÊNCIAS[I]), MATRIZR[1:J,H]); 

  } FIM SE 

 } FIM ENQUANTO; 

} FIM PARA; 
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Algoritmo Circular 

 

 

O Algoritmo Circular, cuja metodologia é proposta por Kulldorff (1997), 

pode utilizar a estrutura básica do Algoritmo de Vizinhança para seu funcionamento, 

embora a ideia de seleção da região vizinha com elementos aleatórios seja descartada. O 

que o difere do Algoritmo de Vizinhança é, novamente, o método de seleção da região 

vizinha. Abandona-se toda e qualquer aleatoriedade na seleção em prol de selecionarmos 

as regiões vizinhas em ordem de distância em que se encontram da região considerada. 

Assim, uma região vizinha mais próxima terá a maior prioridade de seleção e assim por 

diante, técnica que pode se mostrar muito eficiente quando se trata de clusters de formato 

circular, mas perde sua eficiência quando os clusters apresentam formatos irregulares, 

justamente o que tentamos detectar com maior precisão no Algoritmo de Vizinhança e 

seus derivados. 

Uma grande utilidade do Algoritmo Circular em nosso estudo é efetuar 

comparações de sua eficiência com os outros algoritmos aqui montados. Para isso, damos 

ao Algoritmo Circular o mesmo tratamento aplicado, nos mesmos ambientes e nas 

mesmas condições que os Algoritmos de Vizinhança. 

Para efetuar a seleção da região vizinha à região ou cluster em questão, o 

Algoritmo Circular utiliza, ainda, uma tabela contendo as coordenadas geográficas dos 

centroides de cada região, permitindo o cálculo da distância entre as regiões. Para evitar 

empates entre as distâncias, causando inconvenientes no método de seleção, é adicionado 

a cada distância um pequeno número racional aleatório, variando entre 10-6 e 10-4, 

distribuído uniformemente.  
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Execução das Simulações 

 

 

Após a definição da estrutura e funcionamento dos Algoritmos e das 

simulações, apresentamos os resultados das simulações, assim como suas distribuições 

de quantis e o valor crítico para cada um deles. 

Visto que estamos em busca da construção de uma distribuição empírica, 

através de uma simulação, executamos o algoritmo 2500 vezes, armazenando em um 

vetor cada uma das 2500 máximas Razões de Verossimilhança encontradas, visando obter 

um valor crítico indispensável ao teste de hipóteses. 

Nas páginas seguintes estão apresentadas as distribuições das Razões de 

Verossimilhança em histogramas e seus quantis. 
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Algoritmo de Vizinhança 

 

 

Representada na Figura 2, temos uma visualização da distribuição do 

Algoritmo de Vizinhança. 

 

Figura 2. Distribuição das Razões de Verossimilhança para o Algoritmo de Vizinhança 

 

Os quantis observados para a distribuição são: 

Tabela 1. Quantis da distribuição 

50% 75% 90% 95% 99% 

6,372668 7,664104 9,517546 10,36162 13,32006 

 

Assim, definimos o valor crítico, a um nível de significância de 5%, como 

10,36162. 
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Algoritmo de Vizinhança com Seleção de Vizinho Ótimo 

 

 

Após 2500 iterações, a representação em um histograma da distribuição de 

Razões de Verossimilhanças para o Algoritmo de Vizinhança com Seleção de Vizinho 

Ótimo é apresentada na Figura 3. 

 

Figura 3. Distribuição das Razões de Verossimilhança para o Algoritmo de Vizinhança com Seleção de Vizinho 

Ótimo 

Os quantis observados para a distribuição são: 

Tabela 2. Quantis da distribuição 

50% 75% 90% 95% 99% 

6,409639 7,664104 9,266392 10,36163 13,320055 

 

A um nível de significância de 5%, definimos o valor crítico para o Algoritmo 

de Vizinhança com Seleção de Vizinho Ótimo como 10,36163. 
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Algoritmo de Vizinhança com Seleção Proporcional 

 

 

Realizando 2500 iterações nesta simulação, a Figura 4 representa em um 

histograma a distribuição para o Algoritmo de Vizinhança com Seleção Proporcional. 

 

Figura 4. Distribuição das Razões de Verossimilhança para o Algoritmo de Vizinhança com Seleção Proporcional 

  

Os quantis obtidos dessa distribuição foram: 

Tabela 3. Quantis da distribuição 

50% 75% 90% 95% 99% 

6,410519 7,664104 9,295146 10,36163 13,320055 

 

Definimos o valor crítico, a um nível de significância de 5%, para o Algoritmo 

de Vizinhança com Seleção Proporcional em 10,36163. 
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É fácil reparar que os valores críticos para os três algoritmos são iguais. Isso 

ocorre devido ao fato das simulações estarem todas rodando sob as mesmas condições, 

na mesma população, com mesmo número de casos e ainda sob a hipótese nula H0, ou 

seja, sem a existência de clusters espaciais passíveis de detecção pelos algoritmos. 

Algoritmo Circular 

 

Executando 2500 iterações do Algoritmo Circular, sob a hipótese nula H0, a 

Figura 5 representa em um histograma a distribuição. 

 

Figura 5. Distribuição das Razões de Verossimilhança para o Algoritmo Circular 

Com os seguintes quantis calculados: 

Tabela 4. Quantis da distribuição  

50% 75% 90% 95% 99% 

5,064593 5,966222 7,184426 8,054943 9,801100 

 

Definimos, assim, o valor crítico para o Algoritmo Circular, a um nível de 

significância de 95%, de 8,054943. 
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O Algoritmo em funcionamento 

 

 

Com as simulações feitas e definidos os valores críticos, passamos para a 

configuração de um ambiente que nos permitirá testar, de fato, a eficiência dos 

algoritmos. 

Visando confrontar o Algoritmo de Vizinhança e suas duas metodologias 

alternativas com o Algoritmo Circular proposto por Kulldorff, configuramos o cenário 

descrito a seguir. 

Utilizamos um mapa com 203 regiões hexagonais. Cada região tem uma 

população de 1000 indivíduos, resultando em uma população total de 203.000 indivíduos 

em todo o mapa. O número de casos utilizado foi de 406 em todos os cenários artificiais. 

Em cada cenário estipulou-se que a probabilidade p de um indivíduo ser um caso em 

qualquer região dentro do cluster é maior que a probabilidade (1 - p) = q de um indivíduo 

ser um caso em qualquer região fora do cluster. p e q são calculados de forma que a 

probabilidade de que a Razão de Verossimilhança calculada para o cluster verdadeiro seja 

maior que o valor crítico seja de 0,999. Ou seja, o poder do teste seria 0,999 se 

conhecêssemos o verdadeiro cluster a priori, ao invés de executar um algoritmo para 

estima-lo. Descrevemos os clusters artificiais como representados nas Figuras 6 a 9: 
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 Cluster 1: cluster em formato circular, composto por 19 regiões. 
 

 

Figura 6. Cluster 1 

 

 

 Cluster 2: cluster de geometria irregular, em formato de L, composto por 

17 regiões. 
 

 

Figura 7. Cluster 2 
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 Cluster 3: cluster de formato linear, composto por 8 regiões 
 

 

Figura 8. Cluster 3 

 

 Cluster 4: cluster de formato linear, semelhante ao Cluster 3, composto 

pelo dobro de regiões, 16. 
 

 

Figura 9. Cluster 4 
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Cada um dos clusters definidos foram avaliados pelos algoritmos. É 

importante definirmos agora uma medida que nos diga a eficiência, o quão melhor um 

algoritmo se sai em comparação com os outros, dados os diferentes tipos de clusters a que 

são submetidos. Definimos, então, três medidas que são retornadas pelos algoritmos ao 

fim de sua execução: o Poder do Teste, a Sensibilidade, e o VPP – Valor Preditivo 

Positivo. 

O Poder do Teste nos diz respeito ao quanto o teste de hipóteses efetuado é 

capaz de atuar em um erro do tipo II, ou seja, influencia na probabilidade de rejeitar a 

hipótese nula dado que realmente seja falsa. Assim, quanto maior o Poder do Teste 

calculado, menor a probabilidade do teste cometer um erro do tipo II. Para os nossos 

algoritmos, a forma de se obter o Poder do Teste é simples. Os algoritmos são executados 

até a obtenção do valor da máxima Razão de Verossimilhança da matriz L. Em seguida 

confronta-se este valor com o valor crítico do respectivo algoritmo. Se o valor da máxima 

Razão de Verossimilhança encontrado for maior que o valor crítico, podemos concluir 

que, a um nível de significância de 5%, um cluster de casos foi detectado e rejeitamos a 

hipótese nula H0. Como temos 1000 distribuições de casos para cada cluster, fazemos a 

proporção de quantas vezes dentro dessas 1000 distribuições ocorre a rejeição da hipótese 

nula. A proporção obtida é exatamente o Poder do Teste que estamos procurando. 

A Sensibilidade nos dá a proporção de clusters detectados dado que estes 

realmente se encontram no cluster verdadeiro, ou seja, avalia a proporção de “verdadeiros 

positivos”. O cálculo da Sensibilidade é feito da seguinte forma: 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 (𝐶𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 𝐷𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 ∩ 𝐶𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑜)

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 (𝐶𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑜)
 

O VPP – Valor Preditivo Positivo é uma medida que indica a proporção de 

clusters verdadeiros dado que estes foram detectados como clusters pelo algoritmo. Seu 

cálculo é feito através da fórmula: 

𝑉𝑃𝑃 =
𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 (𝐶𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 𝐷𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 ∩ 𝐶𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑜)

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 (𝐶𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 𝐷𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜)
 

 Procedendo com a aplicação dos algoritmos, suas aplicações para avaliar 

os clusters se dão da mesma forma com que são aplicados para as simulações. As 

diferenças agora consistem no vetor de casos, que agora não serão distribuições aleatórias 

multinomiais, e sim os clusters hipotéticos, que foram delineados acima. Além do 
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conjunto de vetores de casos únicos para cada cluster, temos também o cálculo do Poder 

do Teste, da Sensibilidade e do VPP. 

O Poder do Teste é obtido exatamente da mesma forma como foi definido 

acima. Já a Sensibilidade e o VPP requerem o cálculo da população que compõe os 

clusters detectados e os clusters verdadeiros. 

Para obtermos a população do cluster de casos verdadeiro, o algoritmo recebe, 

junto com os vetores de distribuição de casos para cada um dos clusters, um outro vetor, 

composto apenas por zeros e uns, que indica quais as regiões que irão compor o cluster 

hipotético. Desta forma, basta confrontar este vetor que delimita o cluster, seja qual for, 

com o vetor que indica a população de cada região. 

A população do cluster de casos detectado é obtida simplesmente calculando-

se a população total do cluster em que se encontra a máxima Razão de Verossimilhança 

da matriz L, em posição correspondente na matriz R. 

Uma especificidade para o cálculo da Sensibilidade e do VPP é de que estes 

devem ser calculados baseando-se apenas nos casos em que clusters são de fato 

detectados, ou seja, nos casos em que a hipótese nula H0 é rejeitada. Para isso, 

armazenamos os valores da Sensibilidade e do VPP em dois vetores, respectivamente, a 

cada vez que temos uma rejeição da hipótese nula, indicando detecção efetiva de um 

cluster. 

Ao final da análise das 1000 distribuições de casos que cada cluster possui, 

calculamos a proporção de rejeições da hipótese nula, obtendo, assim, o Poder do Teste, 

calculamos a média do vetor de Sensibilidades, obtendo um valor consistente para a 

Sensibilidade do algoritmo e procedemos da mesma forma com o vetor de VPP, 

calculando sua média para obter o VPP do algoritmo. 

Obtidos, então, os valores do Poder do Teste, da Sensibilidade e do VPP para 

os quatro clusters hipotéticos e para os quatro algoritmos testados, temos dados 

suficientes para compararmos a eficiência de cada um, relativa à detecção de clusters de 

regiões que contém uma característica de interesse. 
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Resultados 

 

 

Os resultados aqui apresentados estão divididos entre os clusters empíricos, 

definidos anteriormente, com três casas decimais, para cada um dos algoritmos estudados. 

É possível observar uma significativa queda no desempenho do Algoritmo 

Circular quando estamos lidando com clusters de formatos irregulares. É exatamente 

neste ponto em que o Algoritmo de Vizinhança mostra sua eficiência. Visivelmente temos 

uma queda considerável no Poder do Teste do Algoritmo Circular à medida em que o 

cluster formado se distancia de formas circulares, dando espaço para o Algoritmo de 

Vizinhança se estabelecer como um método confiável e mais apropriado para casos como 

estes. 

Demonstrado que o Algoritmo de Vizinhança apresenta melhor eficiência na 

detecção de clusters de formatos irregulares, é conveniente efetuar comparações dentro 

de seus próprios métodos. São claras as diferenças de Poder de Teste, Sensibilidade e 

VPP entre os Algoritmos Aleatório, Aleatório com Seleção de Vizinho Ótimo e Aleatório 

com Seleção Proporcional.  

Enquanto o Algoritmo de Vizinhança se mostra o mais equilibrado entre 

todos os métodos, apresentando bons números para o Poder do Teste, Sensibilidade e 

VPP, tornando-o, assim, um método versátil e com imensa variedade de aplicações, o 

Algoritmo de Vizinhança com Seleção de Vizinho Ótimo apresenta as maiores taxas de 

Sensibilidade, sendo o melhor algoritmo para se observar essa característica. Isto se dá ao 

fato de estarmos trabalhando com as maiores Razões de Verossimilhança possíveis, 

sofrendo menos o impacto da aleatoriedade e obtendo grandes proporções de clusters 

detectados condizentes com os clusters verdadeiros. Já o Algoritmo de Vizinhança com 

Seleção Proporcional apresenta, de fato, os melhores valores para o Poder do Teste, se 

mostrando eficiente na detecção correta de clusters espaciais de formatos irregulares, 

além de apresentar ótimos VPPs, aumentando ainda mais sua eficácia. 

As Tabelas 5 e 6 reúnem os resultados obtidos. 
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Tabela 5. Resultados dos Algoritmos 

 

 Melhor valor 

  Diferença menor que 5% para o melhor valor 

  Diferença entre 5% e 10% para o melhor valor 

 

Tabela 6. Diferenças dos valores obtidos 

 Diferença entre os valores obtidos e os maiores valores obtidos, em porcentagens 

 
Algoritmo Circular Algoritmo de Vizinhança 

Algoritmo de Vizinhança com 

Seleção de Vizinho Ótimo 

Algoritmo de Vizinhança com 

Seleção Proporcional 

 Poder Sensib. VPP Poder Sensib. VPP Poder Sensib. VPP Poder Sensib. VPP 

Cluster 1 0,00 0,00 0,00 7,70 32,68 24,77 23,63 14,78 58,30 3,90 28,18 25,68 

Cluster 2 0,00 7,03 0,00 6,55 16,93 8,39 29,52 0,00 48,60 4,11 14,84 4,27 

Cluster 3 24,09 57,22 10,18 10,88 48,66 0,00 15,80 0,00 64,00 0,00 33,58 10,55 

Cluster 4 8,23 45,02 0,00 8,35 38,46 8,20 8,73 0,00 46,95 0,00 30,14 9,49 

  

 Algoritmo Circular Algoritmo de Vizinhança 
Algoritmo de Vizinhança com 

Seleção de Vizinho Ótimo 

Algoritmo de Vizinhança com 

Seleção Proporcional 

 Poder Sensib. VPP Poder Sensib. VPP Poder Sensib. VPP Poder Sensib. VPP 

Cluster 1 0,948 0,866 0,880 0,875 0,583 0,662 0,724 0,738 0,367 0,911 0,622 0,654 

Cluster 2 0,901 0,714 0,679 0,842 0,638 0,622 0,635 0,768 0,349 0,864 0,654 0,650 

Cluster 3 0,586 0,400 0,494 0,688 0,480 0,550 0,650 0,935 0,198 0,772 0,621 0,492 

Cluster 4 0,736 0,436 0,622 0,735 0,488 0,571 0,732 0,793 0,330 0,802 0,554 0,563 
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Conclusão 

 

 

Os resultados obtidos a partir da execução dos três Algoritmos de Vizinhança sendo 

comparados com o Algoritmo Circular nos permitem inferir positivamente sobre os Algoritmos 

de Vizinhança. A princípio, não podemos colocar em xeque o bom funcionamento e eficiência 

quanto à detecção de clusters espaciais circulares do Algoritmo Circular. Os resultados obtidos 

demonstram seu poder sobre a detecção de clusters circulares e o mantém como a melhor opção 

para tais casos, em especial aqueles em que já se tem alguma noção do comportamento da 

concentração de casos nas regiões observadas. 

Em contrapartida, estabelecemos uma relação significativa entre os Algoritmos de 

Vizinhança e o Algoritmo Circular, no sentido de estabelecer melhor as funcionalidades de cada 

um e, assim, trabalhar com a melhor ferramenta possível. De fato, para a detecção de clusters 

de formato irregular os Algoritmos de Vizinhança se mostram mais eficientes e poderosos. 
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